
Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2000. (XII.1.) számú 

r e n d e l e t e  
a temetőkről és a temetkezésről 

 (Egységes szerkezetben a módosító 3/2004. (11.16.) számú rendelettel) 

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: Tv.) 40. §. (1) bekezdésében és 41. §. (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.l.) Kormány 
rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. § 
(1) A jelen rendelet hatálya az alábbi temetőkre és temetőrészekre (továbbiakban: temető) 
terjed ki: 

0353 hrsz, 168 hrsz. 
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetőkre vonatkozó fenntartási és 
üzemeltetési költségét Söjtör Község Polgármesteri Hivatala útján teljesíti. 

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele 
2. § 

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr. 
szabályait kell alkalmazni. 

Temetési helyek, sírjelek 
3. § 

(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani: 
sírhelytábla, sorok és temetési hely. 

(2) A sírhelyek mérete: 
felnőtt sírhely:      1x2x2,10 méter 2x2x2,10 méter 
gyermek sírhely: 0,8x1,60x1,60 méter 

(3) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 1,50 
méter. E magassági méreten belül a - Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve - sírjel az 
üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető. 
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(4) A (3) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az üzemeltető 
útján az e célra létesített formanyomtatványon az építési hatóság részére be kell jelenteni. Az 
építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja. 
(5) A (4) bekezdésben szereplő korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti az 
üzemeltetőt. Amennyiben az építési hatóság a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, azt 
úgy kell tekinteni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen kifogást nem emel. 

4. §. 
(1) Az elhunytat- ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett 
rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell 
temetni. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a sírhely olyan sírhelytáblában 
található, amely használatba vételének a Tv. 10. §. (3) bekezdésére tekintettel nincs akadálya. 

A temetési helyek feletti rendelkezési jog 
5. § 

(1) A 3. §. (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 
25. év. 

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért fizetendő díjat az önkormányzat éves 
költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza. 
(3) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog elsősorban a sírban nyugvó elhunyt családját, 
másodsorban a szomszédos sírhely tulajdonosát illeti. Amennyiben a család nem tart igényt a sírhelyre, azt írásban rögzíteni kell. 

A temető infrastrukturális létesítményei 
6. § 

Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket 
biztosítja: 

víz, villanyáram, út, hulladékszállítás, ravatalozó épület, illemhely. 
7. § 

(1) A 6.§-ban felsorolt létesítmények közül 
a.) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú- 
és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja, 
b.) a mozgássérültek, az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott 
személyek a temetőben kiépített utakat gépjárművel ingyenesen használhatják, 
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c.) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják. 
(2) Díjat kell fizetni a temetőben végzett vállalkozási tevékenységért (pl.ravatalozó 
használatért, sírkőállításért), melynek összegét az önkormányzat éves költségvetéséről szóló 
rendelet tartalmazza. 

A sírhelyek kialakítása, gondozása 
8. § 

(1) A temetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását az alábbiak szerint lehet 
végezni: 

korlátlanul telepíthetők a lágyszárú növények, 
a cserjék közül a törpe vagy terülő változat, maximum 1,5 m-es magasságig. 

(2) Az ültetett növények nem (gyökereik sem) veszélyeztethetik a szomszédos síremlékek 
állagát. Amennyiben ez fennáll, a növényeket el kell távolítani. 
(3) A temető közhasználatú területein a növények telepítését a Polgármesteri Hivatal végzi. 
Egyéni telepítés kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes engedélyével lehetséges. 

A temető rendje 
9. § 

(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell 
tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos 
címét, valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni. 
(2) A temető nyitva tartási ideje: 

naponta: 06-22,00 óráig. 
10. § 

(1) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat 
gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett 
tartózkodhat. 
(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet - annak megkezdése 
előtt - a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni. 
(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat 
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók 
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális 
létesítményeiben kárt nem okozhatnak. 
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11. § 

(1) Tilos a.) a temetőbe kutyát bevinni, a vak vezető kutya kivételével, b.) az üzemeltető előzetes hozzájárulás nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani, 
c.) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen 
lerakni, d.) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni, e.) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni, 
f.) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni. 
(2) Aki az egyes szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvényben foglaltakon túl az e 
rendeletben meghatározott tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Záró rendelkezések. 
12. § 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
    Hegedűsné Bakos Marietta sk.                  Holecska Árpád sk. 
          polgármester        jegyző 
  
  

 

Kihirdetve: 2000. december 4.  

    
    Holecska Árpád sk. 

  jegyző 


